
25 år hos NCC
Til navneredaktionen:

Senior Planlægningschef Ove Hartvig Hansen, Birkerød, har 25 års jubilæum hos NCC den 01. december 2013

Ove Hartvig Hansen er student fra Bagsværd kostskole og i 1972 civilingeniør fra Danmarks tekniske Højskole i Lyngby.

Hos NCC startede Ove Hartvig i 1976 som projektleder, primært inden for kontor- og lager-bygninger.

I 1985 forlod Ove Hartvig NCC for en kort bemærkning som udvikler hos DB International. Han kom tilbage til NCC igen i 1988, hvor han har
været siden.

Ove Hartvig har gennem de seneste 25 år arbejdet med mange forskellige projekter i NCC. I starten som projektleder på forskellige
hovedentrepriser, mens han fra midten af 1990’erne blev specialiseret inden for planlægning.

Ove Hartvig har blandt flere store projekter været med til at planlægge og udføre Frederiksberg Centret, Københavns lufthavn Finger Vest,
Nykredit og Marriott Hotel på Kalvebod Brygge og Frederiksberg Gymnasium i 2002. Ove Hartvig har desuden været med til at opføre Biogen
Idec i Hillerød, samt 200 boliger ved Vallensbæk Strand.

De seneste seks år har Ove Hartvig været ansat i NCC’s Beton og Råhus-afdeling, hvor han bl.a. har været en af nøglepersonerne i at
planlægge og udføre det ”skæve hotel” i Ørestaden, Bella Sky Hotel.

Lige nu er Ove Hartvig tilknyttet opførelsen af det nye forbrændingsanlæg for ARC på Amager, hvor NCC udfører beton-arbejde for mere end
400 mio. kr.

Fritiden bruges bl.a. på at udfolde sine kunstneriske evner ved at male. Nogle af malerierne kan opleves på NCC’s byggeplads på Amager.

Ud over det nyder Ove Hartvig at rejse med sin familie, som ud over sin kone består af tre voksne børn.

En årlig skitur med kollegaerne til Østrig bliver det også gerne til.

Jubilæet fejres d. 27. november i NCC.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Kommunikations- & Marketingchef Ghita Borring, NCC Construction Danmark A/S, telefon 41 7 0 44 40

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing. 
I 2012 havde NCC i Danmark en omsætning på ca. 5,7 mia. DKK og cirka 2.200 ansatte. NCC Construction Danmark bygger boliger, kontor, veje, anlæg og øvrig infrastruktur i Danmark.


